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JANUAR I 2014

d insdag 1 januari: N ieuw jaarsrecep tie gem een te . nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. Koning Jan v. Sleeuwen met Koningin Mien, begeleid door de

Hoofdman met nog enkele leden van de overheid, bezochten deze gezellige receptie.

Burgemeester Pierre Bos herinnerde in zijn toespraak aan het prachtige jubileumjaar 2013: het 700-jarig

bestaan van BoekeI.

maandag 6 januari: N ieuw jaars tre ffen in het g ildehu is aan H et Goor.

Inloopavond en tevens nieuwjaarsreceptie voor alle gildebroeders / gildezusters en voor de vrienden van

het gilde. Het was weer een gezellig samenzijn.

,.
woensdag 16 januari: ac tie kerkba lans .

Brieven voor de parochie in Boekei bezorgd. Het aantal was dit jaar beduidend minder dan andere jaren. De

opbrengst hiervan is voor onze kas.

maandag 27 januari: ledenvergadering .

Er is een bestuurswisseling: Dekenschatbewaarder sinds de heroprichting, Cor v.d. Eisen, stelt zich niet her-

kiesbaar. Ine Biemans v.d. Boogaard stelt zich beschikbaar en wordt door de ledenvergadering met alge-

mene stemmen gekozen als lid van de overheid.

Tijdens een vergadering van de overheid neemt zij de taak over van Cor als Dekenschatbewaarder. Over-

heidslid Jo Vluggen is ook aftredend en wordt herkozen.

zondag 2 feb ruari: S t A ch tendagh .

St. Achtendagh, viering van de feestdag van de Heilige Agatha, onze teerdag.

De overheid heeft beslist dat de teerdag geen doorgang kan vinden vanwege het

overlijden van Wim Kuitert.

Alleen de H. Mis word door het gil9EJ.bijgewo~dens deze H. Mis wordt

Ine Biemans geïnstalleerd als Dekerf~:ij:et.Na de H. Mis gaat het gezelschap

voor een samenzijn naar het gildehuis voor een kop koffie. De rest van het pro-

gramma wordt verschoven naar een latere datum.

maandag 3 feb ruari: c rem atie van W im Ku ite rt.

In de namiddag vindt in Uden de crematieplechtigheid van Wim Kuitert plaats.

Alle gildeleden zijn genodigd om hierbij als privépersoon aanwezig te zijn. Velen

gaven gevolg aan deze uitnodiging.

Na de plechtigheid was er een samenzijn in Moek's Grand café in Uden.

woensdag 29 januari: overlijden van g ildeb roeder W im Ku ite rt.

Na een ziekte periode is gildebroeder Wim Kuitert vannacht op 60-jarige leeftijd

overleden. Wim was lid van het gilde sinds de heroprichting in 2006. Wij hebben

Wim leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij het gilde. Zijn passie voor

discipline, veiligheid en trouw was voor ons een voorbeeld.

Tijdens een bezoek aan de familie door een delegatie van de overheid, werd mede-

gedeeld dat de crematie op maandag 3 februari niet met gilde-eer zal plaatsvinden.

FEBRUAR I

MAART

zaterdag 15 m aart: voo rjaarsvergadering kring Pee lland .

Het is binnen kring Peelland gebruikelijk dat de voorjaarsvergadering wordt georganiseerd door het gilde

waar het jaar daarvoor de kringdag is gehouden. Gilde St. Agatha ontvangt vandaag dus bestuursleden en

commissieleden van de 22 gilden van de kring. Zij worden om 9.00 uur in Nia Domo ontvangen met koffie +



cake. Om 10.45 uur gaat het gezelschap, begeleid door leden van

gilde St. Agatha, in optocht naar de Agathakerk voor een H. Mis.

Deze werd voorgegaan door Gildeheer Theo v. Osch, kringpastor

Paul Jansen en gildebroeder Diaken Henk v. Thiel. Voor de muzi-

kale invulling van de dienst zorgt het parochieel mannenkoor. Na

terugkeer in Nia Domo staat daar voor de genodigde gildebroe-

ders en gildezusters een heerlijke koffietafel klaar.

Na een korte pauze begint officieel de voorjaarsvergadering kring

Peelland onder voorzitterschap van Henk de Hair.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zondag 16 m aart: S t. Jozefdag Venhors t gecom b ineerd m et de u itges te lde teerdag .

Omdat door het overlijden van gildebroeder Wim Kuitert de teerdag was uit-

gesteld, heeft de overheid besloten om de teerdag te combineren met de St.

Jozefdag in Ven horst. Daarom verzamelt het gilde zich alom 9.30 uur in Ven horst

om daar de H. Mis op te luisteren. Het kerkje is goed gevuld, waaronder de 2

wethouders van de gemeente BoekeI. Want na de H. Mis wordt de gebruikelijke

vendelgroet gebracht aan de kerkelijke en wereldlijke overheid. Omdat gilde St.

Agatha vandaag maar één vendelier ter beschikking heeft, zijn 3 vendeliers van

het O.L. Vrouwe- en Catharinagilde uit Erp bereid gevonden om vendelier Maar-

ten hierbij te ondersteunen.

Deze keer wordt deze keer erewijn in gemeenschapshuis De Horst gedron-

ken, aangeboden door het gemeentebestuur van BoekeI. Na een eenvoudi-

ge lunch, ook in De Horst geserveerd, gaat het gilde in optocht op weg naar

de Nieuwe Deken. De veronderstelling dat de Nieuwe Deken wel in Venhorst

zal wonen komt uit: we komen aan bij Gerrit Janssen aan de Noordstraat.

Na installatie van Gerrit wordt het gezelschap in de kantine van camping

De Noordkant ontvangen met roggebrood met zult en een stevige borrel.

Met een pijp rokende Nieuwe Deken voorop gaat het op naar Venhorst. maar onderweg wordt nog even

gestopt bij Nellie v Bakel voor weer een stevige borrel.

De teerdag wordt afgesloten in het gildehuis met een heerlijke stamppotmaaltijd met o.a. rijstepap als toe-

tje. De kersverse activiteitencommissie heeft een quiz in petto met soms lastige vragen. De feestelijke avond

wordt om 10.00 u afgesloten.

maandag 24 m aart: recep tie N ieuwe Deken

Vanaf 20.00 uur komen de gasten naar het gildehuis om Nieuwe Deken Gerrit Janssen en zijn vrouw Maria

te feliciteren. Een familielid deed een voordacht en overhandigde hen een passend cadeau in de vorm van

o.a. een poppetje dat de Nieuwe Deken voorstelt. De temperatuur loopt spoedig op met zo'n 85 mensen

binnen.

Gerrit kan terugkijken op een gezellige receptie.

APR IL

woensdag 16 april: G ilde on tvang t jeugd u it Venhors t

Groep 7 van de Corneliusschool uit Ven horst komen op bezoek.

Zij hebben in de klas het scholenproject "Daor hedde de Guld"

gedaan. Het bezoek aan het gilde is de afsluiting hiervan.

De groep wordt door gildebroeder Jan Leenders welkom gehe-

ten en hij stelt de andere gildeleden voor, waaronder Koning Jan

v. Sleeuwen. Er worden 4 groepen gemaakt waarna ze aan de

slag gaan met vendelen, trommen, schieten en vragen over het

koningsvest. Na afloop is er limonade met iets lekkers en een vra-

gen ronde.

Na het beoordelen van de opdrachten hebben Jan v. Sleeuwen en Jan Leenders enkele dagen later de klas

bezocht om Scholenkoning. Luc Strijbosch, een medaille en een oorkonde te overhandigen. Hij is tevens, als

speciale gast, uitgenodigd tijdens het koningschieten op 11 mei a.s.



vrijdag 25 april: g ildeb roeder Theo Leenen on tvang t een lin tjenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
In de loop van de dag wordt bekend dat gildebroeder Theo Lee-

nen tijdens de zg. lintjesregen gedecoreerd is. Gildebroeders en

gildezusters worden opgetrommeld om zich te verzamelen en

Theo en zijn vrouw Miep, aan de Helfrichstraat, een vendelgroet

te brengen. Theo schenkt na afloop op zijn terras een sterke bor-

rel met oranjebitter en bier.

zondag 27 april: ko ffe rbakverkoop .

Vroeg in de morgen vallen de eerste druppels. De dag begint met regen wat veel verkopers zich er van weer-

houdt om met hun spullen naar Boekei te komen. Toch worden, in eerste instantie, nog 117 plaatsen bezet,

maar sommigen houden het voor gezien. Maar rond 11 uur wordt het droog. Het aantal bezoekers valt,

ondanks het slechte weer, niet tegen: er komen 1380 betalende bezoekers. Al met al mogen we tevreden

zijn met deze kofferbakverkoop. ,.----""'""'""""

MEI

zaterdag 4 m ei: dodenherdenk ing .

De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is ook dit jaar weer, sa-

men met de harmonie, door ons gilde opgeluisterd.

zondag 11 m ei: Kon ingsch ie ten

Door ziekte van onze Gildeheer wordt de dienst in de kerk voorgegaan door gildebroeder diaken Henk van

Thiel met begeleiding van het gemengd koor.

Na een lunch in het gildehuis schieten de vrienden van het gilde, de dekens en de jongere leden van het

gilde voor de titel Baron. 8 personen gingen deze strijd aan. In de elfde ronde en bij het 71ste rake schot viel

de vogel eraf en was Björn Kohlmann de gelukkige.

Hierna is het de beurt aan de gildebroedersjgildezusters voor het Koningschieten.

Onder de 7 aangemelde schutters zijn vier ex-koningen die deze hoogwaardige functie toch weer begeren.

De koningsvogel verdedigde zich uiterst dapper: pas in de 32ste ronde met het 195ste rake schot viel het

laatste stukje om 17.35 uur naar beneden. Thijs Sanders is de nieuwe koning. Hij kiest zijn zus Elly Jacobs-

Sanders uit Bakel als zijn Koningin.

Maandag 19 m ei: recep tie voo r N ieuwe Kon ing + Kon ing in en Bar on .

Velen komen deze avond naar het gildehuis om Thijs, Ellyen Björn geluk te wensen.

vrijdag 16 m ei, za terdag 17 m ei, v rijdag 23 m ei en zaterdag 24 m ei: sch ie tc lin ics

voor resp. EHBO Boekel, Fanfare Echo der Peel, buurtvereniging "De driesprong" en Elreka uit Gemert.

zondag 25 m ei: jub ileum G ildeheer Theo van Osch .

Gildeheer Theo van Osch viert vandaag zijn 25-jarig priesterjubileum in Uden. Samen met de gilden uit Uden

en Zeeland, zij horen tot dezelfde parochie, zijn we uitgenodigd om de H. Mis in de Petruskerk mede op te

luisteren. Na een vendelgroet aan hem is er in de tent op kerkplein gelegenheid om hem met zijn jubileum

te feliciteren.



JUN I

zondag 1 jun i: K ringg ildedag in L ie rop . nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tijdens deze kringgildedag behaalt ons gilde een twaalfde plaats.

Jeugdlid Rick v.d. Ven behaalde een mooi resultaat door bij het

trommelen een tweede plaats te veroveren.

JUL I

zondag 20 ju li: jaarlijkse fie ts toch t.

Op deze warme dag verzamelen 31 personen zich om 10.30 uur bij het gildehuis voor de jaarlijkse fietstocht.

Dit jaar is deze georganiseerd door de pas ingestelde activiteitencommissie, bestaande uit: Peter v. Hees,

Jan de Wit en Anita v. Lieshout. De tocht gaat via de noordzijde van de vliegbasis naar De Kuilen (plassen) bij

Langenboom. Daar wordt halt gehouden bij De Valkhoeve waar de lunch wordt genuttigd. Anita v. Lieshout,

lid van de activiteitencommissie, reikt aan elke deelnemer een knapzak uit die ze zelf gemaakt heeft. De

inhoud bevat inwendige versterking voor het vervolg van de fietstocht.

Via leuke fietspaden rond de plas en de vele poortjes, gaat de stoet verder via Langenboom naar een terras

bij 't Oventje. Na een lekker drankje (of meer) weer terug naar Boekei waar de meesten van de groep de dag

afsluiten met een etentje op het terras bij v. Uden.

Ondanks een lekke band en een kleine valpartij is het een geslaagde dag.

AUGUSTUS

maandag 4 augustus : kerm issch ie ten .

Dit jaar wordt dit voor het eerst bij ons gildehuis gedaan.

De schietcommissie, onder leiding van Arie v.d. Kimmenade, organiseert dit kermisschieten. Er komen 28

mensen om actief mee te schieten op een, speciaal daarvoor gemaakte, vogel.

Enkele mensen hiervan zijn ervaren schutters van buiten BoekeI. Ben van de Zanden uit Ledeacker wordt de

Boekelse kermiskoning 2014.

Een stukje uit het Brabants Dagblad over het Kermisschieten:LKJIHGFEDCBA
"A l lem aa l a ch te r d e l i jn ': g ra p t een sch u tte r a ls h i j v o o r d e ee rs te keer m e t d e k ru isb o o g ja ch t m aa k t o p

d e vo g e l. "V o o ra l jo n g e ren w il le n w e la ten ken n ism a ken ': v er te l t g i ld e l id Ja n va n Sleeuwen. te rw i j l h i j d e

sco re l i js t b i jh o u d t. A r ie va n d e K im m enode leg t a a n d e n ieuwe lin g en d e sp e lreg e ls u it . "D e b o o g m oe t je s t i l

h o u d en . D o o r h e t v iz ie r k i jk en en zo eken n a a r d e vo g e l en sch ie ten ." T w ee l in g R ob in en Jo rd y B a kx u it B o eke I

(2 1 ) s ta a n te p o p e lenom d e k ru isb o o g vo o r d e ee rs te kee r te h a n te ren . A l le b e i sch ie ten ze een s tu k je va n d e

vo g e l a f M e t een b red e la ch ve r la ten ze h e t te r re in . " J e m oe t nie t te la n g s t i l s ta a n , a n d e rs g a je w ieb e len ':

zeg t Jo rd y . "H e t v ie l w e l teg en . Je d en k t h e t is een g ro te vo g el en d a t lu k t w e l, m aa r h e t v iz ie r is h ee l k le in ."

Brabants Dagblad 6-8-2014.

Zondag 24 augustus : v rij g ilde fees t Oeffe lt.

Naar aanleiding van het 600 jarig bestaan van het gilde "Salvator Mundi" uit Oeffelt wordt een vrij gildefeest

georganiseerd. Maar liefst 49 gilden, waaronder ons gilde, zijn deze zondag naar Oeffelt getogen om dit gil-

defeest op te luisteren. De optocht loopt voorspoedig, maar eenmaal op het verzamelterrein aangekomen

wordt er een flinke regenbui over ons uitgestort.

Onze kruisboogschutters nemen deel aan de wedstrijden. Jo

Vluggen behaalde hierbij een verdienstelijke tweede plaats.

zondag 31 augustus : Boecu lt.

De H. Mis onder de overkapping op het Agathaplein wordt mede

verzorgd door het gilde.

Natuurlijk is hierbij het Koningspaar aanwezig.



SEPTEMBERZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zondag 7 sep tem ber: bedevaart naar Hande l. nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
De 3 gilden uit de Sint Petrusparochie: St. Agatha uit Boekel, St.

Jacobusgilde uit Zeeland en St. Barbara-St. luciagilde uit Uden

trekken gezamenlijk op tijdens de bedevaart naar Handel. De H.

Mis wordt in de openlucht gehouden, daarna is de gebruikelijke

gang door het park langs de kruiswegstaties.

maandag 15 sep tem ber: ledenvergadering

Er wordt besloten om het koningschap zodanig te wijzigen dat het niet verplicht is om als Koning een Konin-

gin te hebben. De voorkeur is wel een Koning met Koningin .
•

Jan de Wit, afgaande Deken, wordt met algemene stemmen gekozen als volwaardig lid van het gilde. Hij zal,

samen met jeugd lid Maarten v.d. Ven, op Sint Achtendagh 2015 worden beëdigd.

Jan leenders en Diny Welten zijn aftredend als lid van de overheid; beiden worden herkozen.

zaterdag 20 sep tem ber: fina le sch ie ten voor het g ildekam p i oenschappen .

Tijdens dit interne kampioenschap blijkt Jo Vluggen dit jaar de beste schutter. Jan Biemans hing hem het

bijbehorende schild om. Frits Kooien behaalt de tweede plaats en Thijs Sanders, de kampioen van vorig jaar,

wordt derde. Gerrit Janssen, de nieuwe Deken, behaalt een verdienstelijke vierde plaats.

woensdag 17 sep tem ber: op lu is te ring Market Garden .

Naar aanleiding van 70 jaar bevrijding wordt het gilde uitgeno-

digd om deel te nemen aan Market Garden. Een stoet van oude

legervoertuigen doet op de tocht door de regio Boekei aan.

Het gilde begeleidt de stoet vanaf de molen naar het Agathaplein

waar de voertuigen worden opgesteld. Alle basisschooileerlin-

gen van Boekei staan met vlaggetjes langs de route en juichen de

"bevrijders" toe. Een machtig schouwspel!

maandag 22 sep tem ber: hu ld ig ing van de n ieuwe G ildekam -

p ioen .

leden en vrienden van het gilde waren 's avonds uitgenodigd om

de kersverse Gildekampioen Jo Vluggen te feliciteren met het be-

halen van deze titel.

Jan Biemans, de schenker van het prachtige wisselschild hing

hem dit versiersel om.

donderdag 25 sep tem ber: sch ie tc lin ic V ivaan .

Deze middag komen 67 vrijwilligers van Vivaan uit Veghel naar

het gildehuis voor een schietclinic. Het is er een gezellige boel

met schieten, jeu de boules en kaarten. Gelukkig is het mooi weer zodat niet iedereen binnen hoeft te blij-

ven. Na een maaltijd gaan de gasten tevreden naar huis.

zondag 28 sep tem ber: ko ffe rbakverkoop

Het aantal aanmeldingen voor een verkoopplaats was weer overweldigend. Het terrein stond weer vol, het

weer was geweldig en er kwamen een record aantal bezoekers. Het parkeren leverde nogal problemen op.

Het was een fantastische dag!

d insdag 30 sep tem ber: Vende lg roe t voo r 100-ja rige Harrie H a-

nenberg

Op deze dinsdag wordt Harrie Hanenberg 100 jaar. Zoals gebrui-

kelijk voor een 100-jarige brengt gilde Sint Agatha hem een ven-

delgroet. In de avonduren trekt het gilde naar zorgcentrum St.

Petrus waar Harrie verblijft.

Harrie, samen met zijn grote familie, was zeer vereerd met deze

hulde.



OKTOBERZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zaterdag 11 oktober: Hoo fd liedendag in E indhoven-Best. nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dit keer is de Hoofdliedendag op vliegveld Eindhoven vanwege de verbouwing van het provinciehuis in den

Bosch. Vooraf wordt de dag geopend met een H. Mis in de parochiekerk Sint Odulphus in Best.

Vier gildebroeders waaronder Koning Thijs Sanders togen deze zaterdag naar Eindhoven voor de jaarlijkse

Hoofdliedendag.

NOVEMBER

maandag 18 novem ber: v riendenavond .

Deze avond is speciaal voor de vrienden van het gilde. Tijdens deze vriendenavond wordt een film getoond

over de bouw van het nieuwe gildehuis. Het was weer een gezellige avond; er wordt gekaard, gebiljart en

veel gebuurt.

Een opvallend afwezige deze avond is onze trouwe vriend Bertus v. Berlo. Hij is ernstig ziek.

Woensdag 26 novem ber: beg ra fen is Bertus v . Berlo .

Op 21 november overlijdt, op 92 jarige leeftijd, de vriend van het gilde Bertus van Berlo .

Hij is tevens de schenker van het koningszilver dat elke Koning van ons gilde draagt.

Op 26 november is er een plechtige begrafenisplechtigheid in de Agathakerk. Het mannenkoor van Boekel,

waarvan hij 72 jaar lid is geweest, begeleidt hem met gezang tot op het kerkhof waar hij wordt begraven.

DECEMBER

In december zijn er geen bijzondere activiteiten.



L ie f en leed in 2014 nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30-1 Grafstuk voor gildebroeder Wim Kuitert

6-2 Bloemen voor gildezuster Anita v. Lieshout i.v.m. thuiskomst na ruim twee weken ziekenhuisopname.

18-2 Kaart voor Hoofdman Sjef v. Zon i.v.m. hartklachten: spoedig herstel.

20-2 Bloemen voor vriendin Wil de Graaf i.v.m. heupoperatie.

29-4 Kaart gilde Deurne i.v.m. 40- jarige jubilaris.

5-5 Kaart Ere-Gildeheer René Aarden: beterschap.

9-5 Kaart gildebroeder Jas Huijben: sterkte en beterschap.

24-5 Kaart Jorisgilde Asten i.v.m. 50-jarige jubilaris.

28-5 Kaart St. Jorisgilde Deurne i.v.m. overlijden gildebroeder.

5-6 Kaart gildebroeder Pastoor v. Velthoven i.v.m. ziekenhuisopname voor gebroken heup .
•

14-6 Kaart St. Magarethagilde Aarle-Rixtel i.v.m. vijf jubilarissen.

19-6 Kaart St.Hubertusgilde Liessel i.v.m. 50-jarig jubileum gildebroeder.

21-7 Kaart Jas Huijben i.v.m. gouden huwelijksfeest (officiële datum).

23-7 Kaart gilde St.Hubertus Liessel i.v.m. overlijden gildebroeder.

13-8 Kaart Ere Overdeken Driek v.d. Vondervoort voor beterschap.

15-8 Bloemen Jas Huijben i.v.m. gouden huwelijksfeest en beterschap.

21-8 Bloemen gildezuster Anna v.d. Burgt i.v.m. overlijden van haar man Toon.

22-8 Kaart vriend Sjef Donkers i.v.m. beenbreuk: Spoedig herstel.

18-9 Kaart Piet Rovers i.v.m. ziekte van zijn vrouw Henriette: Sterkte.

24-9 Kaart naar Echo der Peel i.v.m. 50-jarig jubileum.

29-9 Kaart Toon Wassenberg i.v.m. operatie aan beide ogen.

22-11 Kaart naar gildezuster Maria v.d. Elzen i.v.m. overlijden van haar zoon Hans.

25-11 Kaart naar Familie van Bertus v. Berlo i.v.m. zijn overlijden.

3-12 Bloemen vriend Björn Kohllman i.v.m. geboorte van een dochter.

15-12 Kaart naar familie v.d. Ven i.v.m. overlijden van de vader van gildebroeders Peter, Maarten en Riek.
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